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Fremont Sẽ Mở Trung Tâm Xét Nghiệm COVID-19
Fremont, Calif., Ngày 02 tháng 04 năm 2020—Vào thứ Sáu, ngày 03 tháng 04, Thành phố Fremont sẽ
mở một trung tâm xét nghiệm Bệnh virus Corona 2019 (COVID-19) để tạo cơ hội cho những người bị
bệnh, những lực lượng phản ứng đầu tiên, và những nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch mới bị nghi
phơi nhiễm với virus gây bệnh có thể được xét nghiệm miễn phí.
Trung tâm xét nghiệm COVID-19 tại Sở cứu hỏa Fremont, tọa lạc tại Fremont Fire Tactical Training
Center (Trung tâm Huấn luyện Chiến thuật Cứu hỏa Fremont), 7200 Stevenson Blvd., đã được thành lập
nhằm giảm bớt áp lực lên các khoa cấp cứu tại bệnh viện, cung cấp kết quả xét nghiệm nhanh hơn cho
lực lượng phản ứng đầu tiên bị phơi nhiễm bệnh gần đây và những nhân viên y tế ở tuyến đầu chống
dịch, cũng như để tăng khả năng ngăn chặn sự lây truyền bệnh thông qua việc cách ly sau khi xét
nghiệm.
Thị trưởng Lily Mei phát biểu "Trung tâm xét nghiệm COVID-19 mới tại Fremont là một bước tiến quan
trọng đối với thành phố của chúng ta nhằm bảo đảm lực lượng phản ứng đầu tiên của chúng ta, nhân
viên an toàn công cộng, nhân viên y tế và nhân viên phụ trách các dịch vụ thiết yếu được bảo vệ khi ở
tuyến đầu chống dịch phục vụ cho cộng đồng chúng ta; họ cần sự ủng hộ của chúng ta". "Chúng tôi xin
chân thành cảm ơn Thành Phố Hayward vì đã mời Thành phố Fremont hợp tác, để chúng tôi có thể
chuẩn bị tốt hơn cho bản thân khi thành lập trung tâm xét nghiệm của chính chúng tôi. Tất cả chúng ta
đều mạnh mẽ hơn khi thành viên trong cộng đồng đoàn kết với nhau để cùng tìm ra giải pháp."
Để được xét nghiệm COVID-19, mỗi người đều sẽ được kiểm tra sàng lọc trong quy trình xét nghiệm
gồm 2 phần và họ phải sốt trên 100 độ F và có triệu chứng nhiễm bệnh COVID-19. Các triệu chứng
nhiễm bệnh COVID-19 gồm có ho, thở hổn hển hoặc khó thở, đau dai dẳng ở ngực hoặc tức ngực và/
hoặc có các triệu chứng về hô hấp khác. Không cần phải có giấy giới thiệu của bác sĩ y khoa để được
kiểm tra sàng lọc. Sau khi hoàn thành quy trình kiểm tra ban đầu, những ai phù hợp với các tiêu chí xét

nghiệm sẽ được tiến hành xét nghiệm COVID-19 chính thức, thao tác xét nghiệm gồm có dùng tăm bông
lấy mẫu dịch trong lỗ mũi và ở cổ họng.
Việc xét nghiệm tại trung tâm xét nghiệm COVID-19 ở Sở cứu hỏa Fremont sẽ được tổ chức qua một hệ
thống cho phép người ta lái cả xe ô tô đi qua nơi xét nghiệm và những ai muốn được xét nghiệm sẽ phải
ở yên trong xe. Không cho phép trực tiếp đi bộ tới nơi xét nghiệm.

Để đến Trung tâm xét nghiệm, các xe ô tô phải vào từ phía tây ở Stevenson Boulevard—sau đó tiếp tục
lái đến Eureka Drive và rẽ phải về hướng bắc. Lúc đó các xe nên tiếp tục đi trên Eureka Drive và lái xe
theo hàng dọc lề đường bên phải. Chỉ có thể lái xe để vào hàng đang được kiểm tra sàng lọc và đôi lúc
hàng xe có thể tiến lên rất chậm để bảo đảm dòng xe lưu thông một cách an toàn và có thể quản lý
được.
Mặc dù không cung cấp dịch vụ cho trực tiếp đi bộ vào nơi xét nghiệm, nhưng chúng tôi đang làm việc
với một phòng khám sức khỏe ở địa phương để thành lập một dự án hợp tác cho phép người dân có thể
trực tiếp đi bộ vào nơi xét nghiệm COVID-19 nhưng người dân phải đặt hẹn trước.
Lực lượng phản ứng đầu tiên và các nhân viên y tế có triệu chứng nhiễm virus COVID-19 và có thân nhiệt
trên 100 độ F có thể đặt hẹn xét nghiệm trước bằng cách gọi đến số (510) 789-7231.
Trung tâm xét nghiệm COVID-19 tại Sở cứu hỏa Fremont sẽ được mở hàng ngày từ khoảng 10 giờ sáng
đến 5 giờ chiều hoặc đến khi đã dùng hết số lượng xét nghiệm tối đa cho ngày đó.
Các xét nghiệm này miễn phí cho người dân và cung cấp cho mọi người bất kể nơi sinh sống hoặc tình
trạng nhập cư.
Nhân viên Trung tâm Xét nghiệm COVID-19 tại Sở cứu hỏa Fremont sẽ gồm có Nhân viên Cứu thươngCứu hỏa của Sở cứu hỏa Fremont, Y tá Có đăng ký hành nghề của Bệnh viện Washington, và các Kỹ thuật
viên Y khoa Cấp cứu (EMT) của United Ambulance. Sở cảnh sát Fremont và Sở cảnh sát Newark sẽ phối
hợp quản lý tổng thể hoạt động của Trung tâm xét nghiệm.
Việc thành lập Trung tâm xét nghiệm COVID-19 tại Sở cứu hỏa Fremont sẽ không thể thực hiện được
nếu không có sự phối hợp cộng tác của Thành phố Hayward, Sở cứu hỏa Hayward, Hiệp hội Nhân viên
cứu hỏa Quốc tế (IAFF) của Nhân viên cứu hỏa Hayward Trạm 1909, IAFF của Nhân viên cứu hỏa
Fremont Trạm 1689 và Công ty Avellino Lab USA, Inc. thuộc Menlo Park, một công ty hàng đầu thế giới
về liệu pháp điều trị gen và chẩn đoán phân tử.
Để biết thêm thông tin và cập nhật về cách Thành phố Fremont giám sát Bệnh do virus Corona 2019
(COVID-19), hãy truy cập webste của chúng tôi về virus Corona tại www.Fremont.gov/Coronavirus. Các
cập nhật tổng quát sẽ được đăng ở các tài khoản truyền thông xã hội của Thành phố trên Facebook,
Nextdoor, Nixle, và Twitter; hãy theo dõi các kênh thông tin của chúng tôi tại
www.Fremont.gov/SocialMedia.
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